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01  RELASENOTES OKTOBER 2019  

01.01 Mogelijkheid om Word, Excel en PDF bestanden te uploaden in Weekrapporten 

In de dagboeken, die onderdeel zijn van het weekrapport, is het nu mogelijk om, behalve foto’s, Word-, 

Excel en PDF bestanden toe te voegen. Deze bestanden worden echter niet meegenomen in de 

rapportage. Gebruikers kunnen deze bestanden wel downloaden en vervolgens zelf afdrukken. Om 

ruimte te bieden aan deze functionaliteit is de gebruikers interface van het dagboek licht gewijzigd: 

 

 

 

Het venster aan de rechterkant kent nu drie onderdelen: ALGEMEEN, waar de tekst ingevoerd kan 

worden. AFBEELDINGEN, waar de foto’s worden toegevoegd, bekeken of verwijderd en tenslotte ook 

DOCUMENTEN, waar de door de gebruiker ge-uploade Word, Excel en/of PDF bestanden worden 

weergegeven.  

 

01.02 Rapport “Weekrapport”: Als een memo geen foto’s bevat, wordt nu minder 

ruimte gebruikt. 

In de rapportage van het weekrapport, werd bij het dagboek standaard al rekening gehouden met 

minimaal een foto, ook als er helemaal geen foto’s aanwezig zijn. Daardoor werd onnodig ruime op de 

pagina verspild. In deze nieuwe versie is dat verbeterd en is de gebruikte regelhoogte aan de behoefte 

aangepast. 
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01.03 Structuurvenster in projectenoverzicht 

In het projectenvenster is een nieuwe versie van de filterfunctie geïmplementeerd. Aan de linkerkant 

van het venster is nu een lijst zichtbaar die gevuld is met een aantal categorieën. Iedere categorie is 

gevuld met data die uit de actuele lijst met projecten afkomstig is. Wanneer op een specifiek item 

gefilterd moet worden (bijvoorbeeld op “Opdrachtnemer”), dan kan de categorie “Opdrachtnemer” 

geopend worden door op het “+” teken aan de rechterkant te klikken. De volledige lijst met 

Onderaannemers wordt vervolgens getoond en de gebruiker kan de gewenste onderaannemer hier 

selecteren door op de betreffende regel te klikken.  

Het is mogelijk om een combinatie te maken van items uit verschillende categorieën.  Het op deze 

manier verkregen filter werkt zowel in de tegel, als in de lijst mode van het projectoverzicht. Het filter 

wordt ook bewaard. Als een project wordt geopend en later wordt teruggekeerd naar het projecten 

overzicht, dan wordt direct het laatst gebruikte filter hersteld: 

 

 

 

01.04 Lees/Schrijfrechten toegevoegd bij rollen 

De rollen die in GwwBesteksAdministratie gedefinieerd kunnen worden hebben nu een extra functie 

gekregen. Wanneer een bepaalde rol toegang krijgt tot een van de onderdelen van de applicatie (bijv. 

Extra Declaraties), dan kan nu ook aangegeven worden of die toegang met schrijf of leesrechten wordt 

verleend: 
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01.05 Item “Drempelbedrag niet meer zichtbaar bij BASIS versie 

Bij de project instellingen was altijd een instelling “Drempelbedrag” te zien die alleen was bedoeld voor 

gebruikers met een “Advanced” of “Professional” licentie. Deze instelling is namelijk onderdeel van de 

functionaliteit ‘Risicoregeling”. Voor gebruikers met een “Basis” licentie is deze instelling vanaf nu niet 

langer meer zichtbaar. 

01.06 Het is nu zichtbaar in welke week een bestekpost GEREED is gemeld. 

Bestekposten kunnen gereed worden gemeld. Als op een later tijdstip blijkt dat dit nog niet had moeten 

gebeuren, dan bleek het lastig om terug te vinden in welke week dat precies gebeurd was. Dat is nodig 

omdat het ongedaan maken van de gereedmelding in dezelfde week moet plaatsvinden. 

Om dit ongemak te verbeteren is het nu zo gemaakt dat wanneer een bestekpost gereed gemeld is, de 

gebruiker terug kan vinden in welke week dat was gebeurd, door met de muis cursor over de cel van de 

gereedmelding te bewegen. Er wordt dan een zogenaamde tooltip zichtbaar waarin de week van 

gereedmelden wordt vermeld: 
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01.07 Veld “Datum oplevering” wordt automatisch gevuld door afsluiten project 

Als een project wordt afgesloten wordt nu gecontroleerd of er al een `Datum oplevering` is ingevuld. 

Als dat niet het geval is wordt nu automatisch de huidige datum als datum oplevering ingevuld. 

GwwBesteksAdministratie zal onthouden of deze datum bij het afsluiten van het project werd ingevuld. 

Wanneer het afsluiten van het project eventueel weer ongedaan wordt gemaakt, dan zal ook de datum 

oplevering weer leeggemaakt worden. 
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02  OPGELOSTE BUGS 

02.01 Tab “Termijnen”: Kolom “Tot week” hernoemd naar “Tot en met week” 

In het onderdeel “Termijnen” wordt aangegeven wat de startweek is en wat de eindweek is van de 

termijn. De kolom waar de eindweek in wordt vermeld heeft een nieuwe tekst gekregen: “Tot en met 

week” in plaats van “Tot week”. 

02.02 Bij rechten op tab “Deelopdrachten”, ook automatisch rechten op tab 

“Opbouw” 

Als bij het definiëren of wijzigen van een rol de toegang tot het onderdeel “Deelopdrachten” wordt 

verleend, dan wordt nu automatisch ook toegang verleend tot het onderdeel “Opbouw / Opbouw”.  

Zonder deze toegang kan de gebruiker anders geen nieuwe deelopdracht aanmaken. 

 


